
RATONYI ROBERT: 

- KéL meglepetéssel szol~lt az 
elmúlt években Szerenesi E.va a 
közönségnek és a szloházi szak
mának. Az egyik, amikor sikerei 
teljében otthagyta a pesti József 
Attila szlohézat. és elszerződött 
Miskolcra. A másik, hogy miután 
Miskolcoo két évig ragyogóbbnil 
ragyogóbb szerepeket játszbtt, 
vissmszerzödött Pestre a József 
Attila szinházhoz. 

- Minderre bizonyára illene 
meglepO választ adnom, ha má.r 
ennyi meglepetést okoztam. Csak
bogy a• történtekre igen egyszer!! 
a magyarázat. Két évyel ezelOtt 
találkortam egy nagyon tehetsé
ges rendezOvel, Csiszár Imrével, 
aki elmondta az elképzeléseit a 
Miskolci Szfobázzal és velem kap
csolatban. És van egy mondás: a 
szloész egy jó szerepért elmegy a 
világ végérel Nos, Miskolc nem 
a világ vége, és oem egy, hanem 
több jó szerepelll volt szó! Cso
da-c, hogy elmentem? Mit men
tem: rohantam! 

- Ez eddig érthetO. De mi volt 
az oka, hogy két szezon utén ott
hagyta Mlskolcot, ahol a viiros 
kedvence volt, és olyan sikerekel 

- mondhatott magáénak, mint a 
Pygmalion Elizája és a Tribádok 
éjszakéjának leszbikus, alkobotis
ta ndalalcja 7 

- Visszatérésem oka egyetlen 
sz6: ingázás. 

-Ez egy darab elme? 
- Nem. EgyszerGen nem birtam 

fizikailag a gyakori ·utazásokat 
Pest és Miskolc között. Pesti la
kásomat sem akartam feladni. 
Már csak azért sem, mert oem 
tudok úgy meglenni, hogy hasz
szabb ideig ne lássam az 'édes
aoyá.mat. Viszont nem is egyszer 
naponta megtenni az utat a két 
viiros között... Ez volt az ingá
zás, amit oem hfrtam tovébb. 

- Egyszer azt mondta, hogy aki 
szlnész lesz, annak sokszor várat
lan neb~égekkel kell szembe
találkoznia. Maga mikor hatá
rozta el, hogy szlnésznö lesz 7 

- Gyerekkoromban balett-tán
cosnd szereltem volna lenni. Volt 
CJD' kis protekcióm az Operá.ban. 
Edesanyá.m vezette a büfét. Sz6lt 
is Lakatos GabrieUának, nézze 

SZERENCSI ÉV Á VAL 

meg, lehet-e valamit kezdeni ve
lem. Róla tudni kell, hogy oem
csak Operaházunk kitOnO prima· 
balerioája volt, hanem éles szcm!i 
pedagógus is. Utóbbi tehetsége 
most is beigazolódott. Azonnal 
megállapltotta, hogy nem vagyok 
elég nyúlánk, és túlságosan izmos 
vagyok. Valami ilyesmit mondott: 
"Ez a gyerek, ba megnO, még iz
mosabb lesz, ami az esztétikai 
követelmmyek rovására megy." 

- Emlékszem Keleti Márton 
oyllatkozatára, amikor a Bob 
herceg cfm!i filmjének forgatására 
készült: "A odi főszerepet egy 
fdiskolai növendék, Sze~:eocsi ~va 
játssza. Nemcsak nagyon tehet
séges, nagyon szép is." 

- Nekem az volt a fontos, hogy 
Marci bácsi tehetségesnek tartott. 
Neki köszönbetern a "kiugráso
mat". 

- Az elsO filmsiker bizonyára 
meghatározó volt a pályaindulás
oál. 

- A kritikák és a közöoség el
ismerése után én is azt hittem. 
De a Bob bereeg után csak egy 
filmbeo játszottam, a Kakuk 
Marci ban. Azóta. scm léptem be a 
Filmgyá.r kapuján. 

- Ezek szeriot a szlobázzal na
gyobb szeroncséje volt? 

(KARALYOS JÓZSEF felvétele) 

- FOiskola atán a József Attila 
Szlnház szcrzOdtetett, ahol jobb
nál jobb szerepeket kaptam. 

- Csak jókat és jobbakat? 
- Hát voltak kevésbé jók is. De 

én a pályánkat bosszú távll pá.a 
lyának tartom, ahol nem kell el
keseredni, ha néha kicsit lemarad 
az ember, és nem kell clblzakodni, 
ha kicsit elObbre tör, mlnt a töb
biek. 

- Televízió, szinkron, rá. dió? 
- A vidéken töltött két év alatt 

nemigen volt idöm televlziózni és 
szinkronizálni. A Rádióban is 
csak a Szabó családban szerepel
tcm, ahol én vagyok Csilla, és re
mélem, még sokáig az is maradok, 
mert nagyon szcretcm ezt a sze
repet 

- Kikapcsolódás, sz6rakozás? 
- Úszás és zenehallgatás. Úszás-

ban miodegy, hogy hát vagy mell, 
zenében mindegy, hogy klasszikus 
vagy pop. 

- Tervek, végyak? 
- A szloész tervei szlohá.zától 

függnek. Meg a Tévétöl, meg a 
RádiótóL Ök terveznek, oem mi. 
Vágyam egy nagyobb lakás, ahol 
kényelmesen élhetnék édesanyá.m
mal. Mert két dolgot oem tudok 
nélkülözni az életembeo: a szln· 
házat és a mamát. 


